
ަގުތން ައިނާޔގެ ިނާޝްނަތއް ެދނެ •

ެދެނަގުތން ގޫްރމް ުކުރަމކީ ޮކަބިއަކން •

ެނ ަކްނަކން ެހިކ ަރއާްކުކަރްނ ުކެރިވދާ •

ައިނާޔ ިރޯޕުޓ ުކުރން •

އް ަބެއއް ުމިހއުްމ ަންނަބުރތަ •



އް  ައަބުދވްެސ ޮކްނެމވްެސ ަކމެ •

ްށ ހީވެ، ުނަބިއޮކްށ ުކެރިވާދެނަކމަ 

ުވން ިބުރަގެނ، ާހްސވެ، ެއަކެހރި 

ޮގުތްނ ެއ  ުކއާްޖގެ ައަމުލަތއް ުހްނނަ •

ުކއާްޖގެ ުއުމާރ ުނުގުޅން 

ުޅަމްށ ާއަދޔާ ުކިރާއ ަބާލިއުރ ުކއާްޖގެ އު •

ަފިއުކުރން ިޚާލުފ ަބަދުލަތކެއް ައިއސް 



ާޔ ިލިބަފިއ  ިގަނިގަނިއްނ ިޖްސާމނީ ައނި •

ުހުރން 

މުީހްނ  ުކއިްލ ައޑަުތަކާށިއ، ެއެހން •

ުޔން ައތުްލުމްނ ިސއަްސިއގްެނދި 

ަތ ގަެއްށ  ގަެއްށ ުނާދްނ ުއުޅްނ ުނވަ •

ާދްނ ިބުރަގުތން 



ނާގ  ިއށީނެދ ިއްނަންނ ުނަވަތ ހި •

ުއޅްެނ ުއނަދގުޫވން 

ާމުތ ެއނިގ  ުއުމާރ ުނުގޅޭ ިޖްނީސ ަމުއލޫ •

ެއ ާވަހަކ ެދއުްކން 

ަވިކ މެީހއް ފުެނުމްނ ުނަވތަ •

ވެ،  ަބއަްދުލުވުމްނ ުނަތަނަވސް 

ުއނަދގުޫވން 

ގިެއްނ ިފަލިއގްެނ ދުިއން •



ެއުކ ިޖްނީސ  ގޫްރމް ުކުރަމކީ ުކޑުަކއަްޖކާ •

ަގިއ، ެއ  ަޢަމެލއް ިހްނުގުމގެ ިނަޔތު 

، ެއ ުކއާްޖގެ ުކއާްޖާއ ުގުޅްނ ަބަދިހޮކށް 

ިއުތާބުރ ޯހުދން 

މް ުކާރ މާީހ ަބެއއް ާހަލތަްތުކަގިއ ގްރޫ •

،  ެއ ުކއާްޖގެ ަމިއްނަބަފިއން 

ގެ ެއެހްނ ެބެލިނވިެރްނ، ުނަވަތ ާއިއލާ 

ިހޮކްށ ަފާރތަްތާކ ެއުކ ުގުޅްނ ަބދަ 

ިއުތާބުރ ޯހާދނެ 



:ަތއް ގޫްރމުްކުރުމގެ ަބެއއް ަޢަމލު 

ުލަކެމއް ުކޑަ ުކއަްޖަކްށ ާޚއަްސ ަސމާ •

ދުިންނ ުނަވަތ ެއުކއާްޖގެ  

ަމިއްނަބަފިއްނަންށ، ުނަވތަ 

ިއާލގެ ެބެލިނވިެރްނަންށ، ުނަވަތ އާ 

ަސ  ެއެހިނެހްނ ަފާރަތަކްށ ާޚއް 

ާމިއ  ަސާމުލަކެމއްދީ، ަހދާިޔ ދިނު 

 ެހުދން ެއެހިނެހްނ ަކްނަކްނ ޮކްށދީ 



ަޖަހިއ،  ަގިއޯގިޅޮކްށ ުކޅެ ަސަކާރތް •

ޯގާނ ުނަވަތ  ިމަފަދ ުކިޅަވުރަތއް ިޖްނސީ 

ާހިނއަްކ ައްށ ަބަދުލުވން 

“ޮއިޅގެން ”ާފުޅަގިއ ުނަވަތ •

ުނުގޅޭ ޮފޯޓ،  ުކޑުަކއަްޖަކްށ ޭއާނ ުއުމރާ 

އްޗިެހ  ވިީޑޯއ، ުނަވަތ ެއެހިނެހްނ އެ 

ްނ ާކޑު ިމާސަލަކްށ ޮއިރޔާ )ެދއުްކްނ 

*(ެދއުްކން 

ުތްނ ުކެށއް ިމަފަދ ައަމުލަތަކކީވްެސ ާޤޫނނީގޮ *



ެހިނެހްނ ިބުރަދއަްކިއގްެނ ުނަވަތ އެ •

ޮކްނޓޯްރލް ޮގަތަކްށ ަގަދަކުމްނ ުކއްޖާ 

އްވްެސ ަކެމއް ޮކްށގްެނ، ެއުކއާްޖ ައްށ އެ 

ޭދްނ  ެއެހްނ ޮބޑުމަީހަކްށ ިކަޔއި 

ުނކޭެރަވުރ ުކުރން 

ުކުރަމްށަޓަކއި ުކޑުަކދްިނާނ ުގުޅްނ ަބަދހި •

ިއލް ަހަދިއ،  ޮއްނަލިއްނޮކްށ ފުޭކ ޕޮްރފަ 

ން ުއުމުރ ޮއުޅާވަލިއގްެނ ުއޅު 



ަނކީ ުކޑުަކދްިނ ގޫްރމް ުކާރ މުީހން •

ާމާވ  ަހަމެއަކިނ ިއްނަޓރެނުޓްނ ދި 

 ުކއާްޖގެ  ުނަވަތ ުކއާްޖ ައދި . ަބެއއޫްނން 

ާއިއާލ ުނަދްނަނ ަބެއއޫްނން 

ުއަޝްނ  ުކއާްޖގެ ްސކޫލަްގިއ، ުނަވަތ ޓި 

ަތ ައިމއަްލ  ކާްލުހަގިއ، ުކިޅަވުރަގިއ، ުނވަ 

ިރުއުޅުމަގިއ  ާއިއާލެތޭރަގިއވްެސ، ުކއާްޖގެ ދި 

އާްޖ ގޫްރމް  ިއުތާބުރ ުކެރވޭ ަފާރެތއް ެއކު 

ުކަރްނ ަމަސއަްކތް ޮކްށާފެނ 



ިއ،  ައިނާޔ ިހނިގ ަތާނިއ، ަވުގތާ •

ައިނާޔގެ ާބަވތް ިލުޔުމްނ  

ިރޯކޑުުކަރުމްނ ގްެނދުިއން 

ުކެރވްެނ  ައިނާޔގެ ަޢަމުލަތއް ިރޯކޑު •

ުހިރަނަމ ިރޯކޑުުކުރން 

ކެތީގެ ެމިއލް ަފަދ ތަ -ެމެސުޖ ައދި އީ •

ިރޯކޑު ެބެހއުްޓން 



ަނަމ ިޖްސާމނީ ައިނާޔ ިލިބަފިއވާ •

ޭހ ިލުޔްނ  ޑޮކަްޓަރްށ ަދއަްކިއ، ަކާމބެ 

ޯހުދން 

ަމ،  ިޖްނީސ ައިނާޔ ިލިބަފިއާވނަ •

ޭބ ިލުޔާމިއ، ޑޮކަްޓަރްށ ަދއަްކިއގްެނ ލި 

 ުނޮދވެ،  ަލިއގްެނ ުހްނަނ ައްނަނުއނު 

ެއއާްލ ުނަލިއ، ަތުހޤަީޤްށ  

ޯފުރޮކްށދުިނން 



ކީ ުމިހއުްމ  ައިނާޔ ިލޭބަނަމ ިރޯޕުޓުކުރމަ 

!ަކެމއް 

ުބްނ ައިނާޔ ިރޯޕުޓުކުރުމގެ ަސބަ ަނަމވްެސ، 

ައދި  ެރވަޭނަމ،ިއުތުރވާެދެނ ަކަމްށ ަޤޫބުލކު 

ަކްށ ަވުގތީ ޮގުތްނ ަރއާްކެތިރ ަތނަ 

،  ައިމއަްލައްށ ެދވްެނ ެނތަްނމަ 

ުކުރްނ  ިރޯޕުޓުކާރިއުރ ިމަކްނ ަބާޔން 

.ުމިހއްމު 



ަވަތ ިޖްނީސ  ިޖްސާމނީ ައިނާޔެއއް ނު 

ަމ، ވީ ެއްނެމ  ައިނާޔެއއް ިލިބަފިއާވނަ 

އްހީ ަފުރވާ ައަވްސ ުފުރަސެތއަްގިއ ސި 

!ޯހުދަމކީ ުމިހއުްމ ަކެމއް 



ުދަމތް ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ޚި 

3000600

ޑަރ، ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖެން 

ފިެމލީ ެއނޑް ޯސަޝލް  

ަސރިވަސސް 

3328393

1412



:ިމ ޮފުތަގިއާވ ަމުޢޫލާމުތ ެނިގަފިއަވނީ 

5ފިެމލީ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ޭއޖްެނީސ، ިރިވިލ •

:  ޑް ޓެްރިއިންނގެއިޑުއކަޭޝްނ ެއން : ިވކޯްޓިރާއ ްސޭޓޓް ަގަވރެމްނޓް •

 ް ގޫްރިމްނގަޗިއލްޑް ެސކުްޝައލް ެއކްްސޕޮްލިއޭޓަޝްނ ެއްނޑ

 ަމއަްސަލައަކްށ ާޤޫނނީ  ގެވިެށ ައިނާޔ ައދި ިޖްނީސ ޯގާނާއިއ ުފަރއާްސަރިއގެ 

!ައްށ ުގުޅއްވާ 9977771ެއހީ ޭބުންނާވަނަމ، ައުޅަގނޑެުމްނގެ ޮހޓަްލިއްނ  

http://www.fpa.gov.mv/uploads/publications/rivili/Rivili_Volume_5_Final.pdf
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/expolitationgrooming.aspx#link84

